Stichting Laarbeekse Omroep Kontakt

Laarbeeks Liedjesfestival 2019
Op zondag 24 februari 2019, de laatste zondagmiddag voor carnaval, zal weer het Laarbeeks
Liedjesfestival plaatsvinden. Iedereen die daar plezier aan beleeft kan tijdens dit laagdrempelige
evenement weer meedingen naar de eervolle prijs voor het leukste carnavalslied van Laarbeek.
De opzet verschilt enigszins met de voorgaande jaren:
Van de deelnemers moet minimaal 1 persoon woonachtig zijn in Laarbeek, verder mag iedereen
meedoen.
Een deskundige jury gaat kijken, luisteren en kiezen wie dit keer als winnaar met de eer mag gaan
strijken. De jury zal niet meer achter in de zaal zitten, maar voor op het podium.
Zij zullen ook meteen na elk optreden de punten bekend maken. Er is dus geen tussentijds overleg
van de jury meer.
De liedteksten worden vooraf deskundig beoordeeld, de punten daarvan worden pas op het laatste
moment bekend gemaakt en kan dus nog invloed hebben op de totale uitslag.
Ook deze keer wordt er live meegezongen met de vooraf opgenomen cd (inclusief zang dus) of live
met de muziek op cd zonder de vooraf opgenomen zang. De keuze hierbij is aan de deelnemers zelf.
De jury zal niet letten op het feit of liedjes wel of niet over Laarbeek gaan. Het gaat er vooral om een
echt feestnummer te maken, wat iedere carnavalsvierder snel mee kan zingen. Deze nummers zullen
tijdens carnaval ook overal het vaakst te horen zijn, zo leert de ervaring.
De inschrijving voor de deelnemers loopt tot uiterlijk 31 december 2018.
Hierna is opgeven NIET meer mogelijk.
We gaan proberen om alle liedjes op een verzamel CD te brengen die tegen een kleine vergoeding
beschikbaar komt voor ieder die wil.
Het belangrijk dat deelnemers hun nummer en tekst ook inleveren voor 15 januari 2019, Vanaf
begin januari brengen we de ingeleverde liedjes al via radio Kontakt in de ether. Aangeboden liedjes
mogen aanleveren worden op CD of via mail in MP3 (320 kbps) of WAV worden ingeleverd. Alle
deelnemende groepen krijgen ook dit jaar weer de kans als eerste entreekaartjes te bestellen.
Diegenen die meedoen (dus zingen op het podium) hebben gratis toegang. Het bestellen van
kaartjes kan vanaf nu door een e-mail te sturen naar info@kontaktfm.nl Ook voor kinderen geldt de
normale entreeprijs.
We adviseren de deelnemers de mogelijkheid om te soundchecken aan te nemen. Dit kan op de dag
zelf vanaf 10:00 uur, graag even doorgeven op het formulier welke tijd het beste schikt.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Omroep Kontakt 0492-463624
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Inschrijfformulier Laarbeeks Liedjesfestival 2019
Groep / Artiest:
Titel Lied:
Live zang of
met band
Namen van de zangers en/of zangeressen:

1
2
3
4
5
6
7
8
Contactpersoon:
Straat:
Postcode + Plaats:
Tel. Nummer:
E-mailadres:
Bijzondere wensen
Soundcheck (Ja/Nee) en welk tijdstip

Bestellen extra entreekaarten :
Wij komen zingen op de 4 dol dwaze
Ja / Nee
kontakt dagen op
Zaterdag – Zondag – maandag – dinsdag
om
om :

Stuks a € 4,00

uur

Graag een korte omschrijving toevoegen van de achtergrond van de deelnemende
zanggroep en/of deelnemers.

Lied en tekst inleveren voor 15 Januari 2019
Stuur dit formulier voor 31 december 2018 naar:
E-mail: info@kontaktfm.nl
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